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Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2019.

Sessões do Plenário e das Câmaras de Janeiro a Julho de 2019.
Este informativo consolida, de forma sintética, as Decisões proferidas pelo Colegiado do Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) no período destacado, consideradas relevantes sob
o aspecto jurisprudencial. Não representam, porém, o compêndio oficial da decisão referenciada.
Para uma análise mais aprofundada, é possível acessar o inteiro teor do Voto proferido por meio
dos links disponíveis.

SUMÁRIO
Plenário
1.

A incerteza quanto ao montante e à própria existência de dano ao erário impõe o arquivamento,
sem exame do mérito, da Tomada de Contas Especial, por ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo.

2.

São considerados inconstitucionais atos normativos que promovam a vinculação do reajuste de
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

3.

As exigências de registro no Conselho Profissional e de licença de funcionamento no local da
prestação de serviços devem fazer parte dos requisitos de contratação, e não dos requisitos de
habilitação.

4.

Em Editais de concessão ou permissão de uso, deve ser previsto o pagamento do IPTU pelo
vencedor da licitação.

5.

Em devolução de valores recebidos a maior, é possível que a empresa contratada compense o
débito apurado com crédito a receber decorrente de contrato diverso.

6. A aplicação do art. 40, § 2º, da Constituição, deve considerar o critério de comparação com
o último contracheque do servidor antes da aquisição dos requisitos para a aposentação,
utilizando-se a verba “Base da Contribuição Previdenciária”.

2ª Câmara
7.

Não há paridade para pensão decorrente de óbito de segurado que não preenche os requisitos
do art. 3º da EC nº 47/2005 e cujo falecimento tenha ocorrido após 31/12/2003 (data da
promulgação da EC nº 41/2003).

2

COJUS

4

Boletim Jurisprudencial

PLENÁRIO

1.

A incerteza quanto ao montante e à própria existência de dano ao erário impõe o
arquivamento, sem exame do mérito, da Tomada de Contas Especial, por ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Em análise de Tomada de Contas Especial (TCE), realizada pela Controladoria Geral do
Município, concluiu-se que a contratação examinada atendeu aos princípios norteadores da
administração pública municipal e que não foi configurado dano ao erário. O corpo técnico
considerou que, a partir “do exame da documentação complementar apresentada, não foi possível
apurar o montante, assim como, a própria existência de dano na execução do Contrato”. A unidade
técnica esclareceu que, considerando os ensinamentos doutrinários e a jurisprudência
vigente, “a finalidade da instauração da TCE não é investigar para apontar os fatos geradores de
prejuízo ao erário, quantificar o dano e indicar o agente responsável, ou seja, levantar os elementos
essenciais ‘pressupostos’. Essas informações já devem estar circunstanciadas em outro processo ou
procedimento administrativo, ainda na fase de apuração e adoção das medidas internas saneadoras,
portanto, antes da deflagração formal da TCE. Os pressupostos do processo de TCE devem estar
presentes antes mesmo da constituição, visto ser condição da existência e desenvolvimento válido e
regular do processo”. Dessa forma, o Relator, Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha,
em conformidade com a instrução da unidade técnica, acompanhada pela Secretaria Geral de
Controle Externo e pela Procuradoria Especial, concluiu pelo “arquivamento dos autos, sem
julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
com fundamento no art. 175 do Regimento Interno do TCMRJ”, sendo acompanhado de forma
integral pelo Plenário.
PROCESSO Nº 40/2212/2016, VOTO Nº 982/2018, RELATOR CONSELHEIRO NESTOR
GUIMARÃES MARTINS DA ROCHA, PLENÁRIO, JULGADO DE 05/02/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 40/2212/2016 – Voto n.º 982/2018 – Relator Conselheiro Nestor Guimarães M. da Rocha;
▶ Processo 40/2212/2016 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 40/2212/2016 – Instrução da 4ª IGE.

2.

São considerados inconstitucionais atos normativos que promovam a vinculação do
reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de
correção monetária.
Em apreciação de denúncia formulada por diversas associações de classe em face da Secretaria
Municipal de Fazenda, esta Corte de Contas examinou a legalidade da vinculação do reajuste
de vencimentos de servidores municipais a índices federais de correção monetária. As
denunciantes relataram que em 2018 não houve a atualização, com base na variação do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), do sistema de pontos referentes
às gratificações de produtividade, desempenho fazendário, produtividade de desempenho
orçamentário e de controle interno e controle externo. Dessa forma, pleitearam a adoção
de providências por este Tribunal, visando à imediata atualização do valor das gratificações
dos servidores municipais, retroagindo a sua eficácia à data de primeiro de janeiro do ano de
2018. O Relator, Conselheiro José de Moraes Correia Neto, esclareceu que o Supremo Tribunal
Federal entende serem “inconstitucionais os atos normativos que promovam a ‘vinculação do
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reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção
monetária’, por ofensa ao princípio federativo, à autonomia do respectivo ente – cujas despesas
de pessoal passam a ficar atreladas à variação de um índice editado pela União – e à vedação
constitucional de vinculação para efeito de remuneração de servidores públicos”. Dessa forma,
concluiu pela “ausência de ilegalidade, por parte da Secretaria Municipal de Fazenda, por não
atualizar automaticamente o valor unitário do ponto pertinente à Gratificação de Desempenho
Fazendário, mediante a aplicação da variação do IPCA-E (IBGE) acumulada no ano de 2017”.
Assim, o Relator entendeu que “dada a inexistência da obrigação originária de ato não vinculado,
i.e., a obrigação de reajuste, afasta-se a existência da obrigação acessória do pagamento de
atrasados pleiteado pelos denunciantes”. Portanto, o Plenário, ao acolher integralmente o voto
do Relator, decidiu pelo “não conhecimento da denúncia e arquivamento dos autos, por inexistir
irregularidade”.
PROCESSO Nº 40/1124/2018, VOTO Nº 154/2019, RELATOR CONSELHEIRO JOSÉ DE
MORAES CORREIA NETO, PLENÁRIO, JULGADO DE 12/02/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 40/1124/2018 – Voto n.º 154/2019 – Relator Conselheiro José de Moraes Correia Neto;
▶ Processo 40/1124/2018 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 40/1124/2018 – Instrução da SGCE.

3.

As exigências de registro no Conselho Profissional e de licença de funcionamento no
local da prestação de serviços devem fazer parte dos requisitos de contratação, e não dos
requisitos de habilitação.
Em sede de Representação, foram suscitadas supostas irregularidades decorrentes de
supressão, no edital de licitação, da exigência de registro no Conselho Regional de Medicina
e de registro/autorização prévio da Vigilância Sanitária como condição de habilitação,
com exigência de tais requisitos apenas para a contratação. O corpo técnico esclareceu que
“atualmente é praticamente pacífico o entendimento de que tais exigências em relação ao local
de registro devem fazer parte dos requisitos de contratação, e não de habilitação, de maneira a
evitar que as licitantes tenham gastos desnecessários para participar do certame”, mencionando
jurisprudência do Tribunal de Contas da União no mesmo sentido. A Procuradoria Especial
acompanhou a manifestação da unidade técnica. Diante disso, o Relator, Conselheiro
Ivan Moreira dos Santos, adotou como razões de decidir tais fundamentos e votou pela
improcedência da Representação, sendo acompanhado integralmente pelo Plenário.
PROCESSO Nº 40/3734/2017, VOTO Nº 172/2019, RELATOR CONSELHEIRO IVAN MOREIRA
DOS SANTOS, PLENÁRIO, JULGADO EM 21/03/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 40/3734/2017 – Voto n.º 172/2019 – Relator Conselheiro Ivan Moreira dos Santos;
▶ Processo 40/3734/2017 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 40/3734/2017 – Instrução da 7ª IGE.
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Em editais de concessão ou permissão de uso, deve ser previsto o pagamento do IPTU
pelo vencedor da licitação.
Em análise de edital de concessão de uso, o Relator, Conselheiro Luiz Antônio Guaraná,
manifestou-se acerca da previsão de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), salientando que “o edital de licitação, bem como a minuta do contrato, devem trazer
previsão expressa no sentido de incidência do referido tributo ao particular vencedor do certame”.
Nesse sentido, ponderou ser “inequívoco que o particular que irá explorar atividade econômica,
inclusive auferindo lucros, em imóvel de propriedade desta edilidade, arque com o IPTU do mesmo,
pois, caso assim não seja, estaremos criando uma concorrência desleal com os outros que explorem
a mesma atividade econômica”, mencionando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
no mesmo sentido. Dessa forma, entre outras deliberações, o Plenário determinou que a
Jurisdicionada “inclua no Edital e na minuta do Contrato a previsão expressa de cobrança de IPTU,
com o devido valor, ao licitante vencedor”, acolhendo de forma unânime o voto do Relator.
PROCESSO Nº 40/000536/2019, VOTO Nº 264/2019, RELATOR CONSELHEIRO LUIZ
ANTÔNIO GUARANÁ, PLENÁRIO, JULGADO EM 07/05/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 40/000536/2019 – Voto n.º 264/2019 – Relator Conselheiro Luiz Antônio Guaraná;
▶ Processo 40/000536/2019 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 40/000536/2019 – Instrução da 7ª IGE.

5.

Em devolução de valores recebidos a maior, é possível que a empresa contratada
compense o débito apurado com crédito a receber decorrente de contrato diverso.
Em visita técnica de acompanhamento de obra pública, a unidade técnica constatou a medição
irregular de itens orçamentários, com remuneração de acordo com quantitativos superiores
ao efetivamente construído e consequente pagamento indevido à empresa contratada. Diante
dos fatos, a contratada consentiu sobre a devolução dos valores apontados. No entanto, alegou
que teria créditos referentes ao não pagamento de serviços realizados em âmbito de contrato
diverso celebrado com a própria jurisdicionada e solicitou que o estorno fosse realizado
mediante desconto do valor devido. Acerca da questão, o Relator, Conselheiro-Substituto Igor
dos Reis Fernandes, afirmou não ver óbice à “possibilidade de a empresa contratada compensar
um valor devido, oriundo de um contrato, com crédito a receber decorrente de contrato distinto”,
mencionando dispositivos do Código Civil e da Lei n. 8.666/1993, bem como julgados do
Tribunal de Contas da União nesse sentido. Dessa forma, considerando “i) a existência de dívidas
recíprocas, ii) o fato de a empresa contratada e a RIOURBE figurarem como credores e devedores um
do outro, iii) as dificuldades inerentes ao processo de reparação de dano ao erário, iv) os princípios
da racionalidade administrativa e da celeridade processual, v) a solicitação e o consentimento
das partes envolvidas e vi) o art. 54 da Lei 8.666/93, que prevê a aplicação supletiva das normas
de direito privado aos contratos administrativos”, concluiu que, no caso concreto, poderia ser
admitida a compensação dos créditos. Diante disso, o Relator votou por diligência para que a
jurisdicionada comprovasse “a compensação de créditos na forma pretendida, certificando-se de
que os valores sejam debitados e creditados após a devida parametrização temporal; bem assim que
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tal procedimento seja efetivo, mediante a demonstração do saldo final geral entre as partes”, sendo
acompanhado integralmente pelo Plenário.
PROCESSO Nº 40/3129/2012, VOTO Nº 10167/2019, RELATOR CONSELHEIRO-SUBSTITUTO
IGOR DOS REIS FERNANDES, PLENÁRIO, JULGADO DE 23/05/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 40/3129/2012 – Voto n.º 10167/2019 – Relator Conselheiro-Substituto Igor dos Reis Fernandes;
▶ Processo 40/3129/2012 - Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 40/3129/2012 – Instrução da 2ª IGE.

6.

A aplicação do art. 40, § 2º, da Constituição deve considerar o critério de comparação com
o último contracheque do servidor antes da aquisição dos requisitos para a aposentação,
utilizando-se a verba “Base da Contribuição Previdenciária”.
Ao apreciar a concessão de aposentadoria de servidora pública municipal, o Relator,
Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes, retomou a discussão existente no âmbito do
processo n.º 09/69000.068/2017 acerca da aplicação do art. 40, §2º, da Constituição, aduzindo
que esta Corte poderia evoluir no seu entendimento, “embora se tenha fixado o entendimento,
naquela oportunidade, de que o conceito de última remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se deu a aposentadoria, nos termos do art. 40, § 2º da CRFB, deve abarcar tão somente as parcelas de
caráter permanente”. O Relator evocou como fundamento o leading case julgado nos autos do
processo n.º 016/000.222/2016, no qual foi fixado entendimento de que “o servidor incorporava
qualquer verba cuja previsão legal fosse a incorporação apenas na aposentadoria”, havendo
“redução do valor que ultrapassasse o último contracheque em atividade antes da data em que
houvesse aquisição do direito à aposentadoria, considerando como referência a remuneração total
do servidor em atividade, extraída utilizando-se a verba ‘Base da Contribuição Previdenciária’”.
Considerou, ainda, a existência de inúmeras gratificações cujas incorporações ocorrem na
passagem à inatividade. Por fim, o Relator asseverou que a questão deveria ser solucionada
por via da adequação legislativa, mas que, por ora, “deve-se manter a verificação da aplicação
do art. 40, § 2º, da CRFB, considerando o critério de comparação com o último contracheque
do servidor antes da aquisição dos requisitos para a aposentação, utilizando a verba “Base da
Contribuição Previdenciária”, mantendo a incorporação como permanente, sem necessidade de
compensação com aumentos futuros”. Dessa forma, o Plenário, acolhendo o voto do Relator,
decidiu, entre outras deliberações, reconhecer a legalidade dos atos para fins de registro.
PROCESSO Nº 08/4201/2018, VOTO Nº 582/2019, RELATOR CONSELHEIRO ANTONIO
CARLOS FLORES DE MORAES, PLENÁRIO, JULGADO DE 17/07/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 08/4201/2018 – Voto n.º 582/2019 – Relator Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes;
▶ Processo 08/4201/2018 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 08/4201/2018 – Instrução da 5ª IGE.

6

COJUS

4

Boletim Jurisprudencial

2ª CÂMARA

7.

Não há paridade para pensão decorrente de óbito de segurado que não preenche os
requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005 e cujo falecimento tenha ocorrido após 31/12/2003
(data da promulgação da EC nº 41/2003).
Em processo de análise da legalidade para fins de registro de pensão por morte concedida em
decorrência do óbito de ex-servidor municipal, constatou-se que o beneficiário não faria jus
à paridade com os vencimentos pagos aos ativos. O corpo instrutivo deste Tribunal esclareceu
que a EC nº 41/2003 aboliu a regra da paridade para as aposentadorias e pensões, subsistindo,
para as pensões, a paridade somente nas seguintes hipóteses: “a) morte, até 31/12/2003, do
segurado ativo ou aposentado; b) morte do segurado aposentado pelo art. 3º da EC nº 47/2005; c)
morte do segurado ativo ou aposentado que preenchia os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005 para
se aposentar, mesmo que a aposentadoria tenha ocorrido em data anterior à vigência da norma ou;
d) morte do segurado que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003 e se aposentado por
invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal (art.
6º-A da EC n.º 41/2003, incluído pela EC n.º 70/2012)”. A especializada técnica desta Corte de
Contas verificou que a pensão em análise não se enquadra nas hipóteses citadas. O Relator,
Conselheiro-Substituto Emil Leite Ibrahim, afirmou que “o fato de o servidor ter se aposentado
com paridade e integralidade não enseja necessariamente que a pensão decorrente também possua
tais atributos, se assim não dispuser a legislação vigente”. Assim, o Relator, em concordância
com o corpo técnico e com a Procuradoria Especial, decidiu que, “como o inativo segurado
não preencheu os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005, verifica-se que a pensão não
possui paridade devendo se sujeitar ao reajuste ordinário previsto no art. 40 §8º da CF/88 c/c Lei
Federal nº 10.887/2004”. Dessa forma, o Plenário, ao acolher integralmente o voto do Relator,
decidiu baixar os autos em diligência “para que a jurisdicionada deixe consignado nos autos e nos
sistemas informatizados que a pensão especificada não está sujeita à paridade com os vencimentos
pagos aos ativos”.
PROCESSO Nº 001/957147/2018, VOTO Nº 171/2019, RELATOR CONSELHEIROSUBSTITUTO EMIL LEITE IBRAHIM, 2ª CÂMARA JULGADORA, JULGADO DE 21/05/2019.

ANEXOS:
▶ Processo 001/957147/2018 – Voto n.º 171/2019 – Relator Conselheiro-Substituto Emil Leite Ibrahim;
▶ Processo 001/957147/2018 – Parecer da Procuradora Especial;
▶ Processo 001/957147/2018 – Instrução da 5ª IGE.
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